Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. december 5-én 16.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Majer Csaba képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Zachar Zénó alpolgármester (késik fogadóórát tart)
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő (munkahelyi elfoglaltság miatt)
Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Matus Andrásné pénzügyi-gazdálkodási ea.
Pazsitni Ferencné pénzügyi-adóügyi ea.
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 6 fő
jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú (6 igen szavazott ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Balogh István képviselőt
A képviselő-testület
elfogadja.

(5 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
Szarka Péter képviselőt

A képviselő-testület (5 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Beszámoló az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt főbb eseményekről, döntésekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006. évi I-III. negyedévi teljesítéséről.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné, Kucsera Andrásné, Matus Andrásné, Pazsitni
Ferencné
3. 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Kucsra András polgármester
5. Helyi adók felülvizsgálata (iparűzési, kommunális)
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
6. Közműszolgáltatási díjak felülvizsgálata (vízdíj, hulladékszállítás, útfelügyelet)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester.
Zárt ülés:
Támogatási kérelmek elbírálása
A képviselő-testület egyhangú (6 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: beszámol az átruházott hatáskörében hozott döntéseiről:
1 fő részére megszüntetésre került a rendszeres szociális segély
5 fő részesült temetési segélyben
1 fő közcélú foglalkoztatás meghosszabbításra került
2 fő közhasznú munkás foglalkoztatása január 31-ig.
Idősek napjáról: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőtársunk köszönetét tolmácsolom
mindazon képviselők részére, akik segítettek az ünnepség lebonyolításában. Továbbá
köszönet illeti a pedagógusokat, a gyerekeket és mindenkit aki szponzorálta ezt a napot.
Elmondható, hogy színvonalas programot sikerült szervezni.
A karácsonyi gyermekétkeztetési pályázat nem nyert.
Külön képviselői kérés volt a Szondi út végén az árokásás. Koczka László felhívta az ott
lakókat és személyesen is megadta az instrukciókat. Az érintettek többé kevésbé el is
végezték a földmunkát. Az ellenőrzés még folytatódik. Ugyanez a feladat vár a most felújított
Ady út mentén. Van olyan ingatlan, ahol egyáltalán nincs árok az intézkedést it is meg kell
tenni. Az útfelújítás előre hozott kivitelezés volt, fizetési kötelezettsége az önkormányzat
ebben az évben 100 eFt.

Regionális hulladéklerakó ügyében volt társulási ülés, amelyen új elnökség megválasztására
került sor. Korábban a székhely település Kerpesi polgármester volt az elnök, de mivel nem
került újra megválasztva most új elnök személyére tettek javaslatot. Franka Tibor
polgármester nem lett megválasztva, hanem Gödöllő polgármester Gémesi György lett az
elnök. Az alapszabály is módosításra került. Elnökségi tagok: Vác város polgármestere Both
János, Franka Tibor Kerepesi polgármester, térségünket pedig Romhány község
polgármestere Terman István képviseli.
6 régió105 települését öleli fel ez a társulás. Tagdíj van és belépési díj is. Önrész, amelyet az
egész projekthez Nézsa településnek be kell tervezni 2.226 eFt. A társulás pályázott az önerő
fedezetére.
Közösségi busz pályázat: újra van lehetőség pályázni, de nehezebb lesz, mert rövid az idő, és
8 igény van benyújtva. Önrész 20%. Az üzemeltetést kell vállalni, ami a nagyobb gondot
jelentheti. Nézsát hátrányosan érinti majd, hogy Nógrádsápon van már busz.
Indokok: bejárótanulók, sportolók szállítása, kulturális rendezvények, tanfolyamok: úszás
sítábor, tanulmányi kirándulás. 25 millió forint pályázható, ebből 2-3 busz is kitelik, de erről
holnap lesz döntés.
Legéndi iskola ügy: ügyvédnél jártunk, egyelőre tanulmányozás fázisában van. November 30án a legéndi képviselő-testület ülésén vettünk részt, amelyen az ügyvédek és a bírónő is jelen
volt. Egyeztetés folyt a pénzügyekben, lesz olyan pedagógus, aki majd a szolgálati lakást
kapja meg. Legéndi önkormányzat képviselő-testülete felvállalja a korábbi testület döntését,
de alkudozik a pedagógusokkal, hogy milyen pénzügyi ütemezésben történjen a kifizetés.
Továbbra is kérdés, hogy az iskola és a legéndi önkormányzat hogyan fog megegyezni.
Várjuk az írásos testületi döntést.
Telekalakításhoz fejlesztési célú hitel felvétele szükséges, amelyet víz, földgáz, villany
kiépítésére lehet csak fordítani. ÖNHIKI pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelynek
az elbírálása november 30-án várható. Működésképtelen helyi önkormányzatok című
pályázatot is benyújtottunk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Törmelék lerakóhely: a tóépítő Dudás Mihály ajándékba saját gépével megcsinálta a
tereprendezést, tavasszal megismétli és igényesebben elrendezi a földet. Jövőre vonatkozóan
olyan intézkedést kell hozni, hogy csak előzetes bejelentéssel és felügyelettel, kísérővel lehet
kivinni és zárttá kell tenni a területet.
Egyeztető megbeszélést tartott Koczka László a Szondi út 2. és Szondi út 30 közötti ingatlan
tulajdonosokat érintő csapadékvíz elvezető árok ügyében. A Galgamenti Vízitársulat
megküldte állásfoglalást. Egyezség nem jött létre, további tárgyalások várhatóak.
Kintlévőségeink behajtására megtettük a szükséges intézkedéseket. Legnagyobb adófizetőnk a
FRIGOLAND KFT jelentős helyi iparűzési adóval tartozik.
Beruházások: a Művelődési Ház tetőfelújítása elkészült, az elszámolás még hátra van.
Óvodában a gázfűtés elkészült. A nyílászárók cseréje van hátra, amelyet a vállalkozó még az
idén – téli szünetben - szeretne megcsinálni, és az önkormányzati önrészt kéri átutalni.
Műszaki átadása volt a külterületi utaknak. Nem engedték szóba se hozni a belterületi utakat.
Korában már sok kifogást tettem a vízelvezető árkok nem megfelelő kitisztítására, a bozótok
és gallyak levágására. Egyelőre semmi nem történt, de továbbra is forszírozom ezeket, és
belterületi út felújításokat. Minden településen másképpen alakult a megígérthez képest.

Válasz egyelőre nincs, miért. Nézsa belterületén 500 m helyett 200 m utat újítottak fel.
Továbbra sem hagyjuk annyiban a dolgot.
A Dózsa úton a padka nyesést elvégezték, de 2 napig az önkormányzat biztosította a
munkaerőt.
Fóliázó gépet kapott az önkormányzat kipróbálásra, egyelőre nem vásároljuk meg.
Sportegyesület ülésén vettünk részt, amelyen új vezetőséget választottak. Az egyesület
továbbra is igényli az önkormányzat támogatását. Számítanak legalább a szinten tartó anyagi
támogatásra. Felvetődött az öltözőben a fűtés megoldásának szükségessége, a
szennyvízelvezetés, valamint a pálya tulajdonviszonyának rendezése.
Egy turisztikai kiadvánnyal keresték meg az önkormányzatot, benne van egy Nógrád megye
térkép és reklám lehetőség is van benne.
Az iskola tetőjavítására viharkár címén a biztosító fizetett. A FALÉPSZER KFT a javítást
elvégezte és a díszvasból készült villámhárítót megjavította és visszahelyezte.
Balogh István képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Béke és a Madách utcában sincs
vízelvezető árok a lakóházak előtt. Az ingatlantulajdonosokat fel kell szólítani, hogy ássák ki
az árkot.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja, hogy a Szondi út 2-30. közötti vízelvezetést a helyszínen
kellene megtekinteni, az biztos, hogy árok nélkül azok a telkek használhatatlanok.
Matus Andrásné pénzügyi ea.: megerősíti a fejlesztési célú hitel felvételét. Amennyiben erre
nem kerülne sor, úgy az ÖNHIKI pályázaton nyert támogatást vissza kell fizetni. Az ÖNHIKI
pénz működési célra kapja az önkormányzat.
Kucsera Andrásné igazgató: nagyon örülne egy iskolabusznak, mert a szülő oda fogja
beíratni a gyerekét, ahol busz lesz. Ez a pályázat egy hete jelent meg. A busz üzemeltetését át
lehet adni, kell egy megállapodást kötni.
Veres József nézsai lakos megérkezik az ülésre.
Balázs Ferenc képviselő: kérdése az, hogy nem lehet-e a Nógrádsáp-i busszal a Nézsára járó
gyerekek szállítását is megoldani?
Kucsera Andrásné igazgató: véleménye szerint nem lehet megoldani, mert 8 órára
képtelenség egyszerre a gyerekeket iskolába szállítani. Galgagutára is jár a busz és az már
nagy távolság Keszegtől és Alsópeténytől.
Matus Andrásné pénzügyi ea: felhívja a figyelmet arra, hogy a gyereklétszám csökken és a
pedagógusok létszáma nem, sőt itt vannak a keszegi pedagógusok is, ami hátrányosan érinti a
nézsai önkormányzatot. Az ÖNHIKI pályázatnál is a kedvezőtlen mutatószámok miatt sok
pénzt veszített az önkormányzat.
Az elnök szót ad Veres József lakónak.

Veres József: elmondja, hogy azért jött el az ülésre, mert el akarja mondani, milyen
problémák vannak az iskolában. Ezzel kapcsolatosan írt egy levelet a képviselő-testületnek is.
Konkrétan Sági Judit tanárnővel van problémája. Leánya panaszkodott, hogy egy délután az
udvaron a tanárnő „lekurvázta” . Felháborodásának ad hangot, hogy ilyen előfordulhat az
iskolában. Az igazgatónő felelőssége is felvethető, milyen fegyelem van ebben az iskolában
Furcsa dolgok mennek ebben az iskolában, aki itt bukásra áll a középiskolába 3-as 4-es
tanuló. Engem is hülyének tituláltak – úgy látszik a gyerekeimet is – de én azóta
leérettségiztem és szakmát is szereztem. A fiam is jó tanuló a középiskolában. Sokan
panaszkodnak a tanárnőre. A gyerekek öltözködését ne kritizálja olyan, aki saját maga se tud
ünneplőben megjelenni. Milyen példát mutat az ilyen tanár? Úgy hallotta, hogy nincs tanári
diplomája sem.
Kucsera Andrásné igazgató: van diplomája. Több alkalommal írtam a gyerek ellenőrzőjébe,
ami aláírva volt, de egyik szülő sem jelent meg az iskolában.
Veres József: én nem írtam alá semmit. Sági tanárnővel is szeretnék beszélni. Tudom nem
ide tartozik ez az ügy, de nekem ezt a tanácsot adták, hogy ide forduljak.
Kucsera Andrásné igazgató: a vizsgálatot lefolytattuk és ügyet lezártuk. Természetesen van
lehetőség a tanárnővel beszélni és az ügyet tisztázni. Sajnálom hogy a meghallgatásra egyik
szülő sem jött el.
Veres József: ha már itt vagyok a képviselő-testülethez is lenne 10 kérdésem, észrevételem.
Vannak adók, amelyeknek a bevételei mire mennek el? Az utak járhatatlanok, különösen az
Árpád út. Igaz, hogy az Ady utcát felújították, ahol polgármester is lakik, de vannak még itt
több utcák is. A közterületeken lévő fákat vágják ki, helyettük újakat kellene ültetni.
Nincsenek a járdák takarítva. A posta és környéke is elhanyagolt. Kóbor kutya is sok van a
faluban. Az autóról már nem is szólok.
Szemétszállítási díj is magas, hogyan lehetett ilyen szerződést aláírni.
Balázs Ferenc képviselő: véleménye szerint a szemétszállítási díj nem magas.
Veres József: vízelvezető árkok nincsenek kiásva, rendbe tartva. Sok a léhűtő, aki a faluban
lődörög, nincs aki őket felügyelje, fiatalasszonyok akik dolgozni mehetnének, nem pedig az
önkormányzat nyakán csüngnek. A hivatalban is sokan vannak ez örökös téma.
Majer Csaba képviselő: elismeri, hogy sok út felújításra szorul. De ehhez nagyon sok pénz
kell. Komplett alapozás kell a bitumen alá, ami sok pénz.
Kucsera András polgármester: örömét fejezte ki, hogy egy lakó személyesen elmondta
véleményét. Örülne, ha a közmeghallgatáson is elmondaná ezeket. Javasolja, hogy az érintett
pedagógussal beszéljék meg a problémákat és így rövidre lehet zárni a félreértéseket.
A helyi adó bevételek az önkormányzat működési feltételeit biztosítja. Településfejlesztésre is
szolgál, az önerőt képezik. Aki fizeti az adót annak sok, ahová befolyik ott kevés.
Fák-bokrok: felszólítást kaptak a lakók, hogy az ingatlanaik előtt lévő fákat gallyazzák le és
ahol a járdát felemelik, azokat a fákat ki kell vágni. Több fa lett már ültetve, de ez még nem
elég, tovább kell a fásítást szervezni.
Téli utak: sajnos sok az üres lakatlan ház, ott valóban probléma a járda takarítása. Az
önkormányzat közhasznú munkásokkal fogja megoldani. Természetesen az ingatlan
tulajdonosa is fel lesz szólítva.

Posta és környéke: megállapodás nincs a postával, egyelőre közhasznú munkások tartják
rendbe.
Kátyúk-Árpád út: az Árpád utca átépítésére készült terv, amelynek megvalósítása 30 millió
forint lenne. Ezt csak pályázat útján lehet megvalósítani. Villanyoszlopok áthelyezéséről is
szó van.
Veres József: véleménye szerint fölösleges a villanyoszlopokat áthelyezni. A jelenlegi út
helyett járda lenne és az árok fölötti részből pedig utat lehet építeni.
Kucsera András polgármester: Területfejlesztési pályázat útján sikerült a Kossuth
Mindszenti , Csővári és az Ady utcákat felújítani. A község csapadékvíz elvezetése nagy
probléma erre is kell hamarosan megoldást találni.
Veres József: betonból is lehetne utat építeni.
Kucsera András polgármester: a dolgozók létszáma adott volt, és a pénzügyi fegyelem
betartása is indokolja a létszám megtartását. Más önkormányzatoknál lehet hogy kevesebben
dolgoznak, de törvénysértően. A képviselő-testület fontolgatja körjegyzőség kialakítását 2-3
település álljon össze.
Veres József: nekem nincs semmi bajom a jegyzővel nem ő vele van gondom, nem vele
vagytok többen. Én nem körjegyzőségről beszéltem, nem kell ide semmilyen körjegyzőség, jó
így ahogy van.
Balázs Ferenc képviselő: véleménye szerint is sokan vannak a hivatalban.
Kucsera András polgármester: szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy egységesen
120 l-es edényt tudott az önkormányzat vásárolni, mindenki annyit fizet, amennyire
szerződött a szolgáltatóval. A jövő évi ajánlat igen magas ez így elfogadhatatlan, tárgyalni
kell Paszterovics Jánossal. A vízelvezető árkok állapota rossz, azok tisztítására és mélyítésére
kértem a Galgamenti vizitársulatot. Egyelőre nincs eredmény.
A kóbor kutya is sok a faluban, de történt intézkedés ebben is. Be lettek fogva a ebek. Van
amelyik gazdára talált. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében van lehetőség
foglalkoztatni a szociális segélyben részesülőket. Sajnos többségük nem alkalmas
munkavégzésre, nem tud elhelyezkedni. A Munkaügyi Központnál lehet pályázni
foglalkoztatásukra, ezzel a lehetőséggel a jövőben is élni fogunk. A bér 70%-át biztosítja 30%
az önerő.
Zachar Zénő alpolgármester az ülésre megérkezik.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.

2. Napirend tárgyalása
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: beszámol az óvoda I.-III.negyedéves költségvetésének
felhasználásáról. Kiadások szakfeladatonként.

Óvodai nevelés:
Előirányzat. 11.304 eFt Módosított előirányzat: 11.248 eFt
Felhasználás: 8.368 eFt
Teljesítés: 74 %
Maradvány. 2.880 eFt
Intézményi vagyon működtetése:
Előirányzat: 2.165 eFt Módosított előirányzat: 2.201 eFt
Felhasználás: 1.269 eFt
Teljesítés: 57 %
Maradvány: 931 eFt
Konyha:
Előirányzat: 5.458 eFt
Felhasználás: 3.620 eFt
Teljesítés: 65 %
Maradvány: 1.893 eFt

Módosított előirányzat: 5.514 eFt

Az óvoda fűtése október 24-től várhatóan kevesebb lesz a gázfűtés miatt.
Javasolja a nyersanyagnorma térítési díj 8 %-os emelését 2007. január 1-től.
Kucsera András polgármester: Nem tartja valószínűnek, hogy a gázfűtés miatt kevesebb
lesz az óvoda fűtés kiadása. Kérése, hogy a beüzemelési szakaszban mérjék naponta többször
is a helyiségek hőmérsékletét és annak megfelelően kell beszabályozni.
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: nincs annyi hőmérő, de minden helyiség 20 C-ra van
beállítva. Sajnos nem kapott az óvoda közhasznú munkás foglalkoztatásra keretet, így az ebéd
elkészítése 12.30 órára nem lesz kész. A szabadságok kiadása miatt is lehet gond.
Majer Csaba képviselő: a konyhában még sparhelt van? Miért nem lehetett a konyhába is a
gázt bevezetni?
Kucsera András polgármester: Villanytűzhely is van és gázzsámoly. Radiátorok vannak a
konyhában is. Nagyon költséges lett volna, a pályázati pénzből ennyi futotta. A HCCP
előírásait kellett volna teljesíteni pl. elszívó berendezés kiépítése és ez mind plusz költség. El
kell gondolkodni a konyha üzemeltetésén külső közreműködővel. A konyha tervezése és
kivitelezése nagyon költséges lett volna és a rendelkezésre álló pénzből nem lehetett
megvalósítani.
Majer Csaba képviselő: nem javasolja a konyha kiadását, mert a helyieknek ezáltal van
munkahely.
Kucsera András polgármester: ez nem jelentené az alkalmazottak elbocsátását, hanem
átvenné őket.
Zachar Kázmérné, mint a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese ismerteti a szlovák
nemzetiségi önkormányzat zárszámadását, mivel annak működése megszűnt és 2006. IV.
negyedévében már nem kap támogatást.
Állami hozzájárulás: 480.000,-Ft, ez az összeg felhasználásra került.

Bevételek:
2006.02.16. 160.000,-Ft
2006.05.16. 160.000,-Ft
2006.08.17. 160.000,-Ft
__________
480.000,-Ft
Pályázatok:
2006.05.26. 70.000,-Ft kiadás: falunapra támogatás
2006.06.28. 80.000,-Ft
zarándoklat
2006.09.13. 100.000,-Ft
szüreti felvonulás
__________
250.000,-Ft
A támogatást a 2006. évi költségvetés szerint használta fel a nemzetiségi önkormányzat,
részletes kimutatás az önkormányzat pénzügyesénél megtekinthető.
Vagyonleltár is elkészült és átadásra került.
Kucsera Andrásné igazgató: beszámol az iskola I-III. negyedéves költségvetésének
teljesítéséről. Elfogadott eredeti előirányzat: 71.507.000,-Ft
módosított előirányzat: 75.699.238,-Ft
Teljesítés szeptember 30-ig: 50.315.688,-Ft
Kistérségi szakszolgálattól 369.000,-Ft érkezett logopédiára és gyógytestnevelésre.
Kistérségi bevétel (normatíva): 2.851.875,-Ft
Pénzmaradvány (2005.évi beszámoló 29-es űrlap alapján) 2.715.429,-Ft.
Közhasznú bevétel. 304.048,-Ft
Egyéb bevételek (terembér ) 138.468,-Ft
Taninform programon nyert összeg: 709.200,-Ft Szoftver Ft 413.100,-Ft (informatikai
normatíva)
Szlovák nyelv könyvekre: 579.000,-Ft
Pályázaton nyert összeg: 150.000,-Ft (szlovák tábor)
Szakmai továbbképzés: 68.000,-Ft
Tanulói padok, székek asztalok vásárlása: 131.208,-Ft
Kerámia tábla: 93.300,-Ft
A teljesítés 66%-os, és maradvány lesz.
Folyamatban lévő ügy: a szüreti felvonulásra pályázott pénz 100.000,-Ft, mivel kicsit későn
október 13-án volt a szüreti felvonulás ezért kérvényezve lett, hogy a pénzt ne kelljen
visszafizetni.
Matus Andrásné gazdálkodási ea.: az önkormányzat összes teljesítésérről, annyit, hogy
amit az intézményvezetők elmondtak ebben a számokban azok is szerepelnek. Az
önkormányzat mindig beledolgozza minden intézmény bevételét és kiadását. A I-III.

negyedéves kiadás teljesítésnél működési kaidás: 130.916 eFt ehhez szükséges hitelek: 39.876
e Ft. Kiadás önkormányzati 170.792 eFt.
Bevételek: saját: 50.966 eFt
Költségvetési támogatás: 80.965 eFt
Hitelfelvételre volt szükség: 38.370 eFt
Összes bevétel: 169.286 eFt
Zachar Zénó alpolgármster az ülésről eltávozik. Később visszajön, mert a költségvetés
módosítását ő már a elmúlt ülésen is megértette és támogatta.
A képviselő-testület létszáma 6 főre változik.
Kucsera András polgármester javasolja a háromnegyedéves költségvetési beszámoló
elfogadását.
Szavazást kér.
A szavazáseredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
74/2006.(XII.5.) kt számú határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi I-III. negyedéves költségvetés
teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működése és az
önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételével
volt biztosítható.
A költségvetési hiány előirányzatának további csökkentése érdekében további javaslatot kell
tenni.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester elismeri, hogy a költségvetés módosítására alaposabban fel
kell készülni és a szakelőadóknak is jelen kell lenniük az üléseken.
Az elmúlt ülésen már tárgyalt, de néhány tisztázatlan kérdés miatt a 2006. évi költségvetés
módosítására választ adnak a pénzügyi előadók.
Matus Andrásné és Pazsitni Ferencné részletesen ismertetik a pótelőirányzatok miatt történő
módosításokat annak okait és következményeit.
Az elnök Szavazást kér a 2006. évi költségvetés módosításának elfogadására.
A szavazáseredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2006.(XII.6.) rendelete
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II.15.) rendelet módosításáról
A Nézsa Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

szóló – 3/2006.(II.15.) kt rendelete (továbbiakban: Kvr.) – egyes rendelkezései módosítására
az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 11 710 e-Ft-tal emeli és a költségvetés
bevételi és kiadási színvonalát 197 175 e,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A 11 710 e-Ft bevételei előirányzat növekedésből
-

működési célú bevétel növekedés: 11 710 eFt

(3) A működési célú kiadás összesen: 11.710 eFt
Ebből:
- a személyi jellegű kiadás
1.653 eFt
- a munkaadókat terhelő járulék
572 eFt
- a dologi jellegű kiadás
1.460 eFt
- a speciális célú támogatás
2.070 eFt
- támog.értékű műk. kiad. (Keszeg)
166 eFt
- felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támog. 5.789 eFt
2.§
Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
forrásonkénti megoszlását, valamint a működési bevételek megoszlását az 1.; 1/a és 2/a számú
melléklet tartalmazza.
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

4. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: előzetesen tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
jövő évi költségvetési koncepciót december 15-ig el kell fogadni. A koncepció elfogadására
nem most hanem a követkő ülésen tesz majd javaslatot, de addig is felvázolja az általa
prioritásként megjelölt feladatokat. Gazdasági programot kell – hat hónapon belül –
jóváhagyni. Fejlesztési jellegű beruházások:
első helyen említi - a szennyvízberuházást
- intézményi épületek felújítása (iskola, óvoda, ravatalozó, művelődési ház,
egészségügyi intézmények, lakások)
- építési telkek alakítása (a földmérési munkák elkészültek, a szerződéseket ügyvéd
készíti)

-

úthálózat felújítása (Árpád út átépítése)
járda hálózat felújítása
közparkok, játszótér kialakítása pályázati forrásból
fejlesztési hitel felvételére lesz szükség.
Közösségi buszra pályázat benyújtása
Település fenntartás: megteremteni a sitt lerakót
Regionális hulladéklerakó projektben való részvétel
Sportpálya tulajdoni helyzetének rendezése
az iskolai intézményfenntartó társulás működésének felülvizsgálása ( megállapodás
kibővítése, tagiskola kérdése)
az óvodai társulás létrehozásának megvizsgálása
az óvoda konyhájának működtetése
az egészségügyi megállapodások felülvizsgálata: fogászat vonatkozásában a
társtelepülések hozzájárulása az eszközfejlesztéshez, háziorvos vonatkozásában az
asszisztens foglalkoztatásához történő (50 eFt) hozzájárulás van-e ettől jobb megoldás?
Polgármesteri hivatal működése: körjegyzőség kialakításnak kezdeményezése
Alsópetény és Keszeg irányába
Kábel tévé működésének felülvizsgálata áramfogyasztás tekintetében
Polgárőrség, vöröskereszt, idősek klubja, sport támogatása
A magáncélú telefonhasználatra vonatkozó szabályozás szükségessége
Temető fenntartása (ármegállapítás joga)
Helyi adók felülvizsgálata (kommunális, iparűzési)
Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj felülvizsgálata
Közútkezelő szolgáltatási díjának felülvizsgálata
Szemétszállítási díj
Vízszolgáltatás hatósági árának megállapítása
Lakbérek, helyiségbérek felülvizsgálata

Balázs Ferenc képviselő: a kábel tévé szolgáltató fizet-e helyi iparűzési adót?
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.: igen
Balázs Ferenc képviselő: javasolja, hogy az építési törmelék kiszállítása felügyelet mellet
történjen és a terület legyen bekerítve és lerakási díj is legyen megállapítva.
Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.
Majer Csaba képviselő: javasolja, hogy az intézményi épületek felújításába, a vízelvezető
árkok kiásásába a lakosságot is be kell vonni.
Balázs Ferenc képviselő: felhívja a figyelmet az Alkotmány utcában a járda rossz állapotára,
valamint diszkó alkalmával autóval parkolnak a kisparkban. A Művelődési Házban a
dohányzás nincs megoldva. A parketta ki van égve, teljesen tönkre van téve.
Majer Csaba képviselő: a rendezők felelősségét kell komolyabban megvizsgálni, amit
vállalnak miért nem teljesítik.

Balogh István képviselő: megerősíti az elhangzottakat, hogy a parketta tönkre van téve, a
testnevelési órákon a gyerekek borzasztó körülmények között kénytelenek tornázni. A
rezonancia is teljesen tönkre teszi az épületet.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: javasolja, hogy 8%-kal kerüljön megemelésre az étkezetés
térítési díja, mivel már két éve nem volt emelés most már indokolt.
Az elnök szavazást kér a javaslatra.
A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen ) egyhangú szavazással a
javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2006.(XII.6.)
Rendelete
A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt)
29.§ és 147.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Nézsa Község Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.
2.§
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyag költséggel egyezően:
a) óvoda
217 Ft
b) iskola napközi
263 Ft
c) csak ebédelő általános iskolai tanulók
191 Ft
(2) Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) óvoda:
- tízórai
32,50 Ft
- ebéd
152 Ft
- uzsonna
32,50 Ft
Összesen:
217 Ft
b) általános iskola napközi:
- tízórai
- ebéd

36 Ft
191 Ft

- uzsonna
Összesen:

36 Ft
263 Ft

3.§
A szociális étkezés 270 Ft/adag
konyhai és óvodai alkalmazottak, 228 Ft/adag
az intézményi dolgozók 270 Ft/adag
külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja 324 Ft/adag
4.§
A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját e rendelet 2.§ (1) bekezdése
szerinti intézményi térítési díj 20% áfa-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések
Számának, valamint a Gyvt. 148. §-ban foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével
az intézményvezető állapítja meg.
5.§
A szociális étkezés a konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybevevő
intézményi dolgozók és külső étkezők személyi térítési díját e rendelet 3.§-ában
meghatározott intézményi térítési díj 20%-ával növelt összegének és az igénybe vett
étkezések számának figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.
6.§
(1) E rendelet 2007. január 1-napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
nevelési-oktatási intézményeiben a gyermekek étkeztetéséért fizetendő intézményi
térítési díjáról szóló 17/2004.(XII.15.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kucsera András polgármester: javasolja, hogy december 14-iki lésen tárgyalja a képviselőtestület a 2007. évi költségvetési koncepciót, amelyhez írásos előterjesztést küld.
Továbbá javasolja a mozgókönyvtár szolgáltatás igénylését és a Rétság Kistérség Többcélú
Társulással való együttműködést.
Az elnök szavazást kér a javaslatra.
A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen ) egyhangú szavazással a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

75/2006.(XII.5.) kt számú határozat
Nézsa község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a település a nem nyilvános
könyvtárát mozgókönyvtári-szolgáltatással kívánja működtetni. Az ehhez szükséges
költségvetést a Rétság Kistérség Többcélú Társulás a szolgáltatásához szükséges normatíva
igénylésével biztosítja. Egyúttal felhatalmazza Kucsera András polgármestert, hogy a Rétság
Kistérség Többcélú Társulással a mozgókönyvtári feladatok támogatására vonatkozó
megállapodást kösse meg, és abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős. a polgármester.
Az elnök az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester
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